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AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA

ISS - LIMPEZA DOS AVIÕES NO
AEROPORTO DE LISBOA: 

AS NOSSAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
VÃO SER IGUAIS PARA TODOS A 

PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2020!!!
Na reunião realizada no dia 16.Dezembro, a
ISS comprometeu-se com o  STAD (e  ficou escrito
em Acta) a aplicar a todos os trabalhadores os seguintes direitos:
 Horários de trabalho  , 4 dias de trabalho consecutivos,

seguidos de dois de dias de folga consecutivos; 
 30  minutos  de  pausa  paga  ,  que  conta  para  todos  os

efeitos legais como período normal de trabalho;
 Pagamento  do  subsídio  de  turno  ,  a  todos  os

trabalhadores conforme o seu horário de trabalho;
 Subsídio  de  Transporte,   para  todos  os  trabalhadores

que não o tenham, igual ao passe da cidade de Lisboa;
 Subsídio  de  alimentação   no valor  de  3.50€  igual  para

todos os trabalhadores;
OS TRABALHADORES, EM UNIÃO COM O STAD,

VENCERAM! 

A UNIÃO FAZ A FORÇA!
CAMARADA

mailto:stad_nacional@stad.pt


Os trabalhadores e trabalhadoras da  ISS na Limpeza dos Aviões no AEROPORTO DE

LISBOA, estavam decididos a lutar,  SOLIDARIAMENTE,  por uma vida melhor e pela

aplicação das mesmas condições de trabalho a todos os trabalhadores.

Depois de ter sido marcada a greve para o dia 20 de Dezembro e de a ISS perceber que

os  trabalhadores  estavam  unidos  para  lutar,  reuniu  com  o  STAD no  passado  dia

16.Dezembro e acordou, em Acta, com as reivindicações dos trabalhadores.

COLEGA

Na reunião realizada, ficou ainda decidida uma nova reunião para que a ISS e o STAD

façam uma  ACORDO DE LOCAL DE TRABALHO que contenha todos os direitos que

vão ser aplicados no local de trabalho. Este ACORDO irá também ser assinada por

todos os trabalhadores do local de trabalho. Após esta nova reunião, a ISS irá entregar

a cada trabalhador(a) um documento para que cada um(a) assine individualmente as

condições de trabalho que se aplicam - mas  ATENÇÃO, nessa altura estará presente

uma Dirigente Sindical para verificar o que cada um(a) vai assinar.

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA

Houve outras reivindicações que foram também debatidas, tais como:

Fardamento - vai ser feito o levantamento e será entregue a cada trabalhador(a), que

não o tenha, um segundo fardamento.

Instalações  e  cacifos -  a  ISS está  a  diligenciar  perante  o  cliente  umas  instalações

maiores, mas informou que está a ser difícil um acordo com a TAP e com a ANA.

Sobre este assunto o  STAD,  irá solicitar á ANA uma reunião para a alertar sobre as

(más) instalações dos trabalhadores.

Tratamento por parte da chefia - a ISS tomou nota desta situação e vai estar atenta para

que, de futuro, situações de falta de urbanidade não se voltem a repetir.

COLEGA, POR TUDO O QUE FOI RELATADO, O STAD É DE OPINIÃO QUE A
GREVE DEVE SER SUSPENSA – O COMPROMISSO DA ISS DE APLICAR A
TODOS OS MESMOS DIREITOS É MUITO IMPORTANTE E ACABA COM A

DESCRIMINAÇÃO - A UNIÃO FAZ A FORÇA!

SÓ UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, 
OS TRABALHADORES TÊM OS SEUS PROBLEMAS RESOLVIDOS!

A LUTA CONTINUA - VENCEREMOS!
LISBOA – 17-12-2019 - COMUNICADO Nº 142/2019                                                                                 A DIRECÇÃO NACIONAL     
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